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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  

  تقريـر
  

  االجتماع اإلقليمي حول التنمية المستدامة وتنافسية قطاع الصناعات الزراعية
  2005كانون األول/ديسمبر  2-1بيروت، 

  

  زـموج
  

م    ة في بيت األم ة المستدامة وتنافسية قطاع الصناعات الزراعي ُعقِد االجتماع اإلقليمي حول التنمي
  .2005كانون األول/ديسمبر  2و 1المتحدة، بيروت، يوَمي 

  
د   ائل ع ات مس ت المناقش دھا التجموتناول ن أن تعتم ي يمك بل الت ا: الس ات واة، منھ دف ع بكات بھ لش

ة  ة والسالمة الغذائي تعزيز تنافسية الشركات في قطاع الصناعات الزراعية في المنطقة؛ آثار المعايير البيئي
أنھا  وأنظمتھا على تنافسية القطاع، وخاصًة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ والسبل التي من ش

ھادات ال ى ش بكات الحصول عل ات والش ى التجمع ّھل عل ات أن تس ع العالم وعي بوض ادة ال ة وزي مطابق
ً مؤشرات الجغرافية واألغذية المعدللمنتجات الغذائية، وخاصة تلك المتعلقة بال   .لة وراثيا

  
د   ىوق كوا وإل ي اإلس دول األعضاء ف ن ال ٍل م ى ك ن التوصيات إل لة م اركون سلس كوا  م المش اإلس

دوكوالمنظمات الشريكة.  ور ايير زت التوصيات الموجھة إلى ال ى تطبيق المع ى الحاجة إل ل األعضاء عل
ا أوصى  ا.  كم ى تفعيلھ ذا الصعيد، والعمل عل ى ھ ة عل ة المبذول الدولية، وضرورة تضافر الجھود العربي

  المشاركون بدعم التجمعات والشبكات في قطاع الصناعات الزراعية.
  

طينية    ة الفلس وار العربي ة الح دت حلق اع، ُعق ب االجتم ول وعق اعح ة قط ناعة  تنمي ة والص الزراع
  .2005كانون األول/ديسمبر  3الغذائية في قطاع غزة، وذلك في 

  
ات    ة، وخالصة مناقش ة للمناقش اط المطروح م النق ول أھ اً مقتضباً ح ر عرض ذا التقري ويتضمن ھ

  المشاركين وتوصياتھم.

  المحتويات
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  ةـمقدم
  

تدامة  -1 ة المس اً حول التنمي اً إقليمي كوا) اجتماع يا (اإلس ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي دت اللجن  عق
  .2005كانون األول/ديسمبر  2و 1وتنافسية قطاع الصناعات الزراعية في بيت األمم المتحدة، بيروت، يومي 

  
ة قطاع الصناعات   -2 ق التي تعترض تنمي د العوائ ي: (أ) تحدي وتمثلت األھداف الرئيسية لالجتماع فيما يل

ي تمك ة، ومناقشة السبل الت ذا عن التجمالزراعية وتنافسيته في المنطق يتھا في ھ ز تنافس ات والشبكات من تعزي
ا الم ا، منھ ة وأنظمتھ ايير السالمة الغذائي ة ومع ايير البيئي ة القطاع؛ (ب) النظر في المع ات الكيميائي ة بالمخلف عني

يم ثة والتعليب والملونات وغيرھا، والتي من شأنھا أن تؤثلملوا ة، وتقي ر على تنافسية قطاع الصناعات الزراعي
ر االم المنتج أث التعريف ب لة ب ائل المتص ف المس ي مختل ر ف ا؛ (ج) النظ ال لھ دم االمتث ايير أو ع ذه المع ال لھ تث

ى التجم ّھل عل أنھا أن تس ن ش ي م بل الت ذائي والس ادة الغ ة وزي ھادات المطابق ى ش بكات الحصول عل ات والش ع
ة واألغذي ة البيئي ة والبطاق رات الجغرافي ا المؤش ة، ومنھ ذه األنظم وعي بھ اً؛ (د) نشر أفضل ة المعدال ة وراثي ل

  ستخلصة من الخبرات الوطنية والدولية.مالممارسات ال
  
ى المستوى جتماع توصيات ذات طابع عملي، ركوصدرت عن اال  -3 ة عل ى دعم األطراف الفاعل زت عل

اً جي اع أرسى أساس ى أن االجتم ة  داً الوطني، وتنسيق األنشطة على المستوى اإلقليمي.  وجرى التوافق عل لحلق
ز ي قطاع غ ة ف ة والصناعة الغذائي ة قطاع الزراع ة الفلسطينية حول تنمي اع الحوار العربي ت االجتم ي تل ة الت

  مباشرة.
  

  االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن االجتماع  -أوالً 
  

  االستنتاجات  -ألف
  
  خلص المجتمعون إلى االستنتاجات التالية:  -4
  

ار التجم  (أ) باعتب ات والش ة ع ة المنِتج ناعات الزراعي اع الص ية قط ز تنافس ة لتعزي بالً مھم كات س
ين  اون ب دابير التع ن ت وع م ذا الن ا ھ د يحققھ ي ق د الت اص للفوائ ام خ الء اھتم ة، وإي ة والدولي واق المحلي لألس

  الشركات للمنتجين الصغار والمتوسطي الحجم؛
  

ق   (ب) نھم تطبي ؤھلين يمك ى أشخاص م ة إل ى الحاج ديد عل توى التش ى مس ذاء عل المة الغ ايير س مع
  اإلنتاج واإلشراف عليھا على مستوى المعاينة؛

  
دان   (ج) ين البل ضعف التنسيق واالتصال بين مؤسسات القطاَعين العام والخاص في منطقة اإلسكوا وب

ايير  ة وصحية ومع سالمة األعضاء في اإلسكوا، كونه من العوائق األساسية التي تحول دون اعتماد معايير بيئي
  دة على المستوى اإلقليمي؛موح

  
ل   (د) ن الحق دأ "م ق مب الل تطبي ن خ ة م المة الغذائي ام بموضوع الس وعي الع ادة ال ى زي ة إل   الحاج

  إلى مائدة الطعام"؛
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)(   ود ه من جھ ا تتطلب ة في قطاع غزة وم الحاجة إلى تنمية قطاَعي الزراعة والصناعات الزراعي
ة، يمرك رامَج مساعدة فني ة الصناعية زة وب دة للتنمي م المتح ة األم اون مع منظم درجھا اإلسكوا، بالتع مكن أن ت

  ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيرھما، في برامج عملھا لألعوام المقبلة.
  

  التوصيات الصادرة عن االجتماع  -باء
  

  صدرت عن االجتماع التوصيات التالية:  -5
  

ة التحق  (أ) ر التمتابع ن أث درة القطاع ق م ى ق ة عل ي قطاع الصناعات الزراعي أ ف ي تنش ات الت جمع
ى تنظيم نفسھا  ات الضئيلة عل التنافسية في األسواق المحلية وأسواق التصدير، ومساعدة التجمعات ذات اإلمكان

  بغية زيادة فوائدھا من التعاون؛
  

ة ل  (ب) ايير النوعي ى وضع مع ة إل لمنتجات التي يمكن تسجيلھا دعم الجھود الوطنية واإلقليمية الرامي
  مع مؤشرات جغرافية؛

  
ة  (ج) ة الزراعي ة  إطالق مبادرة عربية لتنسيق المواصفات وسبل فحص منتجات األغذي وتشجيع إقام

نح  يش، وبم الفحص والتفت ة ب ات المعني رات والجھ مل المختب ة، تش يم المطابق اد وتقي ديق واالعتم م للتص نظ
اييس الشھادات للسلع والمنتجات وبمنح  د المق ة لتوحي ة الدولي اري المنظم شھادات الجودة والبيئة، واالمتثال لمعي

  ؛14000و 9000
  

ة   (د) ة والغذائي دعوة اإلسكوا إلى تطوير مقترح المشروع الذي أعدته حول تنمية الصناعات الزراعي
ة،  طينية المعني ة والفلس ة والعربي ع األطراف الدولي ته م تكمال مناقش زة، واس اع غ ي قط ى ف دف التوصل إل بھ

  صيغة نھائية لوثيقة المشروع.
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  
ى موضوع واحد.  وتمحورت   -6 نظم االجتماع اإلقليمي في ست جلسات أساسية، ركزت كل جلسة عل

ة  بل تقوي ة، وس ة العربي ناعات الزراعي اع الص ه قط ي تواج ية الت ائل الرئيس ول المس ات ح يع الجلس مواض
ة المؤس ذاء من أجل التنمي سات الصغيرة والمتوسطة في ھذا القطاع من خالل التجمعات والشبكات، وسالمة الغ

يم التطابق.  وتلت كل  ز التنافسية من خالل تقي تدامة، وتعزي المستدامة، وجعل قطاع الصناعة الغذائية أكثر اس
  والتوصيات التي خلصت إليھا المناقشة. جلسة مناقشة.  وفي ختام االجتماع، ُعقدت جلسة لمناقشة االستنتاجات

  
  السالمة الغذائية من أجل التنمية المستدامة  -ألف

 
ذاء في   -7 انون سالمة الغ في سياق السالمة الغذائية من أجل التنمية المستدامة، جرى التعريف بمشروع ق

ى قولبنان.  وبدا أن ھذا القانون يقد ذاء يرتكز عل ل المخاطر.  م نظاماً حديثاً لسالمة الغ ادئ تحلي ة ومب اعد علمي
ةويتبع المشروع مبدأ "من الحقل إلى مائدة الطعام"، ويعتمد على مبادئ االحتراز والشفافية أساساً، ويؤمن   حماي

ة  وانين وأنظم ى ق تناد إل رح باالس انون اقُت ر أن الق تويات.  وذِك ى المس ى أعل تھلكين عل حة المس   لص
  بنداً. 27صالً وف 11دولية مماثلة، وھو يقع في 
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ل   -8 ار عم ع إط ي بوض ناعية المعن ة الص دة للتنمي م المتح ة األم روع منظم رض مش ك ع ب ذل   وعق
ذي يضمللسالمة الغذائية في فلسطين، وھو جزء من برنامج المن ين، ين أساسيقسم ظمة للتكامل في فلسطين، ال

دخالت، ھما دعم القطاع الخاص ودعم القطاع العام.  وتخضع البنى التحتي ة لسالمة الغذاء لعدة مستويات من الت
ار  ات االختب تھلكين ومؤسس ركات والمس توى الش ى مس ي، وعل توى السياسي والمؤسس ى المس و عل ا ھ ا م منھ
دھور  مل ت ي تش ة الت ا الخارجي روع، ومنھ ه المش ي تواج ديات الت رحاً للتح رض ش من الع والفحص.  وتض

ى الم يطرة عل دان الس ة وفق اع األمني مل األوض ي تش ة الت توطنات؛ والداخلي ات المس توَردة ومنتج ات المس نتج
ة،  ة من جھ ضعف آليات التنسيق بين األطراف الفاعلة، وضعف التنسيق بين الجھات المانحة والمنظمات الدولي

  رات الدائمة في السياسات والقادة.  وبين مؤسسات القطاع الخاص من جھة أخرى، والتغي
  
ا في إعداد ثم استعرض المشاركو  -9 ة، وخصوصاً دورھ ر الحكومي ة غي ة المستھلِك اللبناني ن عمل جمعي

ذه.  2005قانون حماية المستھلك في لبنان الذي صدر في آب/أغسطس  ى تنفي ، وتنشط الجمعية في اإلشراف عل
  وفي ھذا السياق، أُلقي الضوء على أھمية دور المجتمع المدني وعمله في أنشطة مماثلة.

  
ان، والمواضم وقُد  -10 ة في لبن ة كذلك عرض عن إنشاء إطار عمل وطني حول السالمة اإلحيائي يع المتعلق

ات المعد ا كالكائن ى بھ ير إل ار، أش ذا اإلط ي ھ ة.  وف ه وزارة البيئ ذي تضطلع ب ل ال ًة العم اً، وخاص ة وراثي ل
ى البروتوكول.  اإلحيائية وتنفيذه في لبنان، مع أن ھذا البلد  بشأن السالمة بروتوكول قرطاجنة د عل لم يصدِّق بع

  ين اإلداري والتشريعي اللذين اقترحتھما وزارة البيئة.ثم جرت مناقشة السياسات الوطنية والنظام
  

ل، ورك  -11 ى العم درتھا عل ة وق ر الحكومي ا دور المنظمات غي زت المناقشات التالية على مسائل عديدة منھ
ا  والنزاعات التي يحتمل أن تنشأ أثناء رصد ة، والسبل التي تستطيع من خاللھ ة الزراعي أنشطة منتجي األغذي

ايير سالمة  ة والصحية ومع ايير البيئي ال للمع ى االمتث المنظمات غير الحكومية والجامعات مساعدة المنتجين عل
  االغذية.

  
د، وأن ھن  -12 أ بع م ُتنش ة المستھلك ل ى وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أشير إلى أن ھيئة حماي اك حاجة إل

  .زيادة وعي المستھلكين وإنشاء مثل ھذه الھيئة
  

  جعل قطاع الصناعة الغذائية أكثر استدامة  -باء
  

ة، تضمن شرحاً ألھداف المسح في ھذا السياق، قُد  -13 م عرض لمسح التجمعات في قطاع الصناعة الغذائي
ان، ركواألساليب المعتمدة في إجرائه.  وتخلل العرض تقديم أمثلة عن مس ى تصنيع ح التجمعات في لبن زت عل

ه والخضار وتصنيع  رقية، ومعامل صناعة وتعليب الفواك ات الش ل، وتصنيع الحلوي وتعليب األعشاب والتواب
  زيت الزيتون.

  
د  -14 ة وق دة للتنمي م المتح ة األم ع منظم اون م كوا بالتع ه اإلس طلعت ب ذي اض ل ال رض للعم اً ع م أيض

ة، في مشروع الصناعية، وبتمويل من من ة العمل الدولي دخل  ىيعنظم د ال ق فرص العمل وتولي من خالل بخل
يم  ان.  وشمل المشروع تقي وب لبن ة الصغيرة والصغرى في جن ة، تنمية الصناعات الزراعي احتياجات المنطق

ي ال ين ف اعدة للمنتج أمين المس ات لت راح آلي ات واقت اء التجمع تھدفة إلنش ات المس ار القطاع ات واختي مؤسس
دالصغيرة والُصغرى.  وباالر ذا المشروع تكاز على عدد من المعايير المح اج العسل والصعتر لھ ر إنت دة، اختي

  لي.  وقد اصطدم تنفيذ منھجية إنشاء التجمعات بتحديات عديدة، إال أن نتائج إيجابية بدأت تظھر أخيراً.األو
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ان، وخاصةام مخلَمت كذلك دراسة أجريت في مصر حول استخدوقد  -15 استخدام مصل  فات صناعة األلب
ات،  وز وعلف الحيوان د أورد عدد من االحتماالت للتصنيع كسكر اللكت اللبن في تصنيع المنتجات الثانوية.  وق

  مع منح المستثمرين عروضاً مغرية لمھل التسديد.
  

شأن إمكانية أن يكون النعناع من ة منھا، اقتراح بزت المناقشات التي تلت العروض على مسائل عدورك  -16
ان تخطي  ى أن باإلمك ق عل د اتف ان.  وق ي لبن زراعيين ف ين ال اعدة المنتج ام لمس تحق االھتم ي تس المنتجات الت
ات، وتحسين  الصعوبات التي تواجه منتجي ومصدري األغذية الزراعية من خالل تحسين الوصول إلى المعلوم

  ت من خالل تطوير التجمعات والشبكات.  عمليات اإلنتاج، والتعاون بين الشركا
  

ات   -17 اريع تجمع ادية لمش د االقتص روا أن الفوائ د اعتب ان ق وب لبن ي جن غار ف ين الص وِحظ أن المنتج ول
اون.   ة للتع ى تنظيم ھيكلي ع الوقت الحاجة إل الصناعات الزراعية أكبر من الفوائد االجتماعية.  ولذلك ظھرت م

  جمعات المنتجين على اعتماد رؤية جديدة مرتكزة على التعاون بين الشركات.وقد ساعد مسؤولو تطوير الت
  

  التحرر التجاري والتنمية المستدامة في قطاع الصناعات الزراعية  - جيم
  

ة التجارة الحرة قد  -18 مت اإلسكوا في ھذا السياق عرضاً عن تقييم التأثير على االستدامة نتيجة إنشاء منطق
طي ة المتوس ة ة، ركاألوروبي ى التنمي ة عل ة والصناعية الزراعي ات الزراعي ر المنتج أثير تحري ى ت ه عل زت في

ة التي  ة واالقتصادية والبيئي ار االجتماعي يم اآلث ى تقي دفت الدراسة إل وبي المتوسط.  وھ المستدامة في بلدان جن
دابير د الت ة المتوسطية، وتحدي ز  يحتمل أن تترتب على منطقة التجارة الحرة األوروبي ة لتخفيف أو تعزي الجانبي

ا:  ور منھ ة أم ى الشراكة جمل دان المتوسطية المنضمة إل ار األساسية في البل د شملت اآلث ة.  وق ار المحتمل اآلث
اع من  اً بارتف اه المستھلك مقيس ى + 1-تحسن رف ة إل ك  2في المائ الي، وذل ي اإلجم اتج المحل ة من الن في المائ

اد البسبب التحر ة ر التجاري؛ اعتم ق سياسات محلي وجي وتطبي ى التطوير التكنول ديد عل د االقتصادية الش فوائ
رأة وإقليمية فع ة الم ى حال لبية عل ار الس ة؛ اآلث ى البطال الة؛ اآلثار السلبية الواضحة على المداخيل الحكومية وعل

ة وخصوبة األ وارد المائي ى الم ة عل ة البالغ ار المحلي ھا وصحتھا؛ اآلث توى عيش ة ومس وع الريفي راضي والتن
اون مع عدد من المؤسسات الشريكة البيولوجي في المناطق الشديدة التوتر.  وقد أعد ت اإلسكوا الدراسة، بالتع

  .التي ترأسھا جامعة مانشستر، وبتمويل من المفوضية األوروبية
  

فسية للتجمعات وتناول العرض التالي موضوع حماية المؤشرات الجغرافية وعالقتھا بتعزيز القدرة التنا  -19
ة، حيث  في التجارة الدولية.  وقد أوضح أن تطبيق قوانين حماية المؤشرات الجغرافية يتفاوت بين البلدان العربي

ا ضميملك كل من األردن والبحرين وتونس والجزائر وعمان ومصر وال ذا الشأن بينم وانين بھ نت كل مغرب ق
ة العرب دة والجماھيري ة المتح ارات العربي ن اإلم راق م ودان والع ورية والس ة الس ة العربي ة والجمھوري ة الليبي ي

ة  ا التجاري يمن قوانينھ ة السعودية وال ة العربي ان والمملك ً والكويت ولبن ا ة  أحكام ى من الحماي د األدن تضمن الح
  ة منھا.لَ للمؤشرات الجغرافية عن طريق رفض تسجيل المؤشرات المضل

روض عورك  -20 ت الع ي تل ات الت دزت المناقش ائل ع ى مس ون ل ن أن تك ي يمك ات الت ا القطاع   ة، منھ
ار االقتصادية  م اآلث ى حج ار عل يرتكز االختي تدامة.  وس ى االس أثير عل يم الت يالت لتقي د من التحل موضع المزي

  واالجتماعية والبيئية والتجارية.  وكانت مقترحات المشاركين بھذا الشأن موضع ترحيب.
  

ة، وتناولت المناقشات أيضاً ا  -21 دان العربي ة في البل ة الزراعي اج األغذي ى استراتيجية شاملة إلنت لحاجة إل
دفاع عن  ذي سيسمح بال ة، األمر ال والتي قد تتضمن مسائل حماية المؤشرات الجغرافية في إطار التجارة الدولي
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ى حم ة تھدف إل ة أو ببروتوكوالت دولي ة بمؤشرات جغرافي د تكون محمي ة المنتجات التقليدية التي ق ة المعرف اي
  التقليدية. 

  
  االمتثال للمعايير البيئية والصحية والسالمة الغذائية  -دال

  
ذا   -22 ي ھ دف ة أع ياق، ُعرضت دراس درة الس ى الق ة عل ة الفني ايير واألنظم أثير المع ول ت كوا ح تھا اإلس

درة التنافسية لقطاع الصناعات الزراعية في المنطقة.  وناقش المشاركون أثر االتفاقات ال ى الق تجارية الدولية عل
َتج وطرق  ايير المن ا متصلة بمع ة، كونھ ة والنظامي ة الطوعي ات البيئي ين المتطلب رق ب وا الف ا ناقش ية، كم التنافس

  تصنيعه وإنتاجه وتقنيات تقييم المطابقة وحل النزاعات.
  

دور المحد  -23 ة وال ة الغذائي ة األنظم اقش المشاركون أھمي ه الجاثم ن ذي تؤدي ذا الصعيد.  د ال ى ھ معات عل
د درھا وش ي ُتص ذاء والت لة بالغ ة المتص وانين واألنظم ف الق ة بمختل دائم للمعرف ديث ال ة التح ى أھمي دوا عل

ة المتخص ات الدولي ي المنظم اد األوروب يما االتح توردة، وال س دان المس ة والبل ات الوص دة الوالي   متح
د دان المص ة، والبل ة لألاألمريكي ة الدولي بح رة والمدون المي، إذ أص د ع وع ذا بع ات الموض د ب ة.  فق غذي

ى  المستھلكون أشد ية عل درة التنافس أثير الق ى ت َي الضوء عل ة.  وألق ون منتجات ذات جودة عالي حرصاً، يطلب
رة إلى أسواق سھولة الوصول عبر شبكة اإلنترنت إلى المعلومات المتعلقة بعدم امتثال الشركات والبلدان المصد

ايير.   لمناقشة على الحاجة إلى وضع نظاموروبي والواليات المتحدة للمعايير العالمية.  وركزت ااالتحاد األ للمع
ات ي اجتماع مية ف اركة الرس ى المش ر إل كوا تفتق دان اإلس ك، اتضح أن بل ى ذل افة إل ة  وباإلض ة الدولي المدون

تقاء المعلومات  رة.  ويمكن سد، مما قد يعطي إشارات خاطئة في األسواق المصدلألغذية ذه الفجوة باس من ھ
  ھا بعض جامعات المنطقة. برامج المساعدة الفنية التي تعد

  
وتناول عرض آخر نتائج مشروع اضطلعت به منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلجراء مجموعة   -24

ت  د نوِقش ان.  وق ي لبن ة ف ات الغذائي ن القطاع دد م ى ع اطر عل يم المخ ات تقي ن دراس االت م   ح
ذين  ين ال ى أن المنتج روع إل ار المش دواجن.  وأش وم وال ان، واللح ات األلب ة، ومنتج الوة والطحين ات الح منتج
دة  ايير المعتم ر من المع ل بكثي ة، ھي أق شملھم المسح كانوا يعملون ضمن مستويات خطرة من السالمة اإلحيائي

  دولياً.
  

ة ورك  -25 دان العربي ة البل ى حاج ات عل ة زت المناقش ات المدون ي اجتماع ة ف اط وفعالي اركة بنش ى المش إل
دان  الدولية لألغذية يح للبل ذا يت ذا المجال.  وھ مع ممثلين وطنيين يجري اختيارھم من الخبراء المختصين في ھ

  العربية أن تشارك في عملية صياغة معايير المدونة الدولية لألغذية التي تعتبر قاعدة لألنظمة الوطنية.
  

ايير ومواصفات وشملت   -26 اد مع ة بھدف اعتم ود الوطني المناقشات الحاجة إلى مبادرة عربية لتنسيق الجھ
  وتدابير عربية موحدة لتقييم التطابق في قطاع الصناعة الزراعية.

  
ل المناقشة   -27 يم المخاطر، وتخل ة في مواضيع تقي وناقش المشاركون احتماالت التعاون بين البلدان العربي

دة تحديد للتسھيال م المتح ة األم ة والزراعة ومنظم م المتحدة لألغذي ة األم ت التي تقدمھا كل من اإلسكوا ومنظم
  للتنمية الصناعية.

  
ة  -28 ة لألغذي ة الدولي ي المدون الي عضواً ف ت الح ي الوق طين ليست ف ى أن فلس ة إل اء المناقش ير أثن ، وأش

ي اجتماعاتھ ة ف اركة الكامل ى المش ادرة عل ن ق م تك الي ل ة .  اوبالت دة لألغذي م المتح ة األم تطاعة منظم وباس
ً يموالزراعة أن تساعد بھذا الخصوص، إذا ما ُطلِبت منھا ذلك رس   السلطات المعنية في فلسطين. ا
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  تعزيز التنافسية من خالل تقييم التطابق  -ھاء

  
د رينل تقييم التطابق وتنافسية المصدشكّ   -29 ذي قُ ذاالموضوع األساسي للعرض ال د  م في ھ اإلطار.  وق
ك،  يأُلق ا في ذل ة، بم ام قطاع الصناعات الزراعي الضوء على مختلف خدمات منح شھادات التوثيق المتاحة أم

اط الحرج يم المخاطر والنق ليمة للتصنيع، وشھادات تقي ة ، (HACCP)ة شھادات الممارسات الس ارا المنظم ومعي
، وشھادة الشراكة (BRC)حاد البريطاني لتجارة التجزئة ، وشھادة االت22000و 14000الدولية لتوحيد المقاييس 

ليمة  ة الس ة للزراع تدامة العالمي ون  ،(EUREPGAP)المس ة األوروبي ار التجزئ ا تج ام بھ ادرة خاصة ق ي مب وھ
ة  المة المھني حة والس يم الص ايير تقي لة مع اج، وسلس ي اإلنت تدامة ف المة واالس ى الس ديق عل ى التص ي إل ترم

(OHSAS 18001) .  ثم نوقشت الخطوات التي يجب اتخاذھا للحصول على الشھادات، وكذلك الفوائد العديدة التي
  يحققھا المنتجون والمصدرون حالما يحصلون على تلك الشھادات.

  
ى وأشار عرض   -30 ى أن إل ة إل درة التنافسية لقطاع الصناعات الزراعي ز الق اد في تعزي دور نظام االعتم

دابير  اعتماد نظام لتقييم التطابق ار الجدارة في الت يح إظھ و يت د.  فھ تج في أي بل ھو عنصر أساسي لجودة المن
ة.  ة والعالمي دعم الصناعة والتجارة الوطني نح الشھادات، وي ات م ع ھيئ ا لجمي  والفحص ويضع المستويات ذاتھ

الل تجن ن خ ية م جع التنافس ا يش اج كم ت اإلنت ة ووق ل كلف ابق وتقلي يم التط ة تقي ُدد أنظم ابق، ب تع يم التط وتقي
يم  ات تقي دولي بھيئ رار ال ز اإلق ة، وتعزي ات التجاري ھيل العملي ارة وتس ام التج ة أم ق التقني ى العوائ ب عل والتغلُ

  ومنظمة اعتماد عربية. التطابق.  وجرى التركيز على الحاجة إلى إنشاء ھيئة وطنية لالعتماد
  

يم التطابق في  -31 ى احتياجات تقي ك عرض تطرق إل ة  وعقب ذل ة في الجمھوري قطاع الصناعة الزراعي
اع وال ذا القط ائص ھ ورية وخص ة الس د.  وركالعربي ذا البل ي ھ ائدة ف روف الس ديات ز العظ ى التح رض عل

ي قطاع ؤثر ف ي ت يوالفرص الت ان، وتب ة، ومنتجات األلب ع ي الخضار والفاكھ ابق م دم تط ة ع ي حال ا ف ن أنھم
ة قطاع المعايير الدولية وليس لديھما قدرة  تنافسية في سوق العمل.  وتشمل التحديات األساسية التي تعوق تنمي

ع، وصعوبة التكيالصناعة ما يلي: ضعف التسويق، وضع ات التوزي ة؛ والحاجة ف عملي ايير الدولي ف مع المع
  إلى تحديث القوانين واألنظمة لتتناسب مع السالمة الغذائية ونھج المجتمع الدولي.

  
ة  -32 يم التطابق في قطاعات  وفي النھاي ة تقي ة أساسية أعدتھا اإلسكوا حول كلف ائج ورق جرى عرض لنت

ات إجراء فحوص ى متطلب ل عل د ارتكز التحلي ان.  وق نظام ب حس زيت الزيتون واأللبان والمشروبات في لبن
ة للمنتوشھادات تقييم المخاطر والنقاط الحرجة.  وقد تبي درات المالي ة تتجاوز الق جين في المؤسسات ن أن الكلف

ون  ان بملي ذاء في لبن ة الغ ة نوعي ر لمراقب ة إنشاء مختب دِّرت كلف ك، قُ ى ذل الصغيرة والمتوسطة.  وباإلضافة إل
  ونصف مليون دوالر.

  
د وأك  -33 ق توحي ن طري ھا ع ن تقليص ابق يمك يم التط تج وتقي ص المن ة فح ى أن كلف ات عل   دت المناقش

د مشتركة، كالشھادات معايير الطلب المحلي لھذه الخدمات،  وإذا ما طلبتھا بانتظام تجمعات للشركات ذات فوائ
  نة.معيعالمات ضمن نظام 

 
يم   -34 ة تقي ى أھمي راراً عل اركون تك دد المش ابقوش اع  التط ي قط دة ف ة جدي ايير فني ال لمع   واالمتث

ذي م ال اش األھ رات  الصناعات الزراعية، إال أنھم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن موضوع النق ق بإنشاء مختب يتعل
  وطنية أو االعتماد على المختبرات اإلقليمية القائمة حالياً في بعض البلدان العربية.
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ة   -35 وخلص المشاركون إلى أن التعاون بين المنظمات العربية لتجار التجزئة في قطاع الصناعات الزراعي
ا ي االتح دة ف ك المعتَم ابھة لتل دة مش ايير موح تج مع ن أن ين ذا يمك اعد ھ د يس ة.  وق ارة التجزئ اني لتج د البريط

ة  اإلجراء المنتجين في المنطقة في البداية على تطبيق المعايير بصيغتھا الدنيا في المنشآت الصناعية وعبر أنظم
  سلسلة التوريد التابعة لھا.

  
  حلقة الحوار العربية الفلسطينية حول تنمية قطاع الزراعة والصناعة الغذائية   -واو

  قطاع غزة في
  

انون األول/ديسمبر  3بعد االجتماع اإلقليمي، ساھم عدد من المشاركين في   -36 ة حوار  2005ك في حلق
ي  دت ف طينية عق ة فلس مبر  3عربي انون األول/ديس ة  2005ك ناعة الغذائي ة والص اع الزراع ة قط ث تنمي   لبح

  في قطاع غزة.
  

د الفرص  -37 ي: (أ) تحدي ا يل ة فيم ال  وتمثلت أھداف الحلق ة األعم ة للمساعدة في تنمي والشراكات المحتمل
أنھا ان  ات التي من ش ى األولوي الزراعية والصناعية الغذائية في قطاع غزة؛ (ب) تحفيز المناقشات والتفاھم عل
ديم المساعدة  ات بشأن سبل تق راح األولوي تساھم في دعم التنمية في قطاع غزة؛ (ج) المساھمة في صياغة اقت

ادة اإلعم ي قطإلع ة ف اع الصناعات الزراعي ي قط ة ف ة الجدار والتنمي أمين المتابع زة؛ (د) ت ائل اع غ ة للمس ي
  المطروحة خالل االجتماع اإلقليمي حول التنمية المستدامة وتنافسية قطاع الصناعات الزراعية.

  
ة الوبعد استعراض شامل ألوضاع قطاع الزراعة، تبي  -38 ي تواجه التنمي ة مقسن أن التحديات الت مة زراعي

اء،  ة (الكھرب ى التحتي ر وضعف البن ة والفق ام، والبطال انون والنظ ي الق ن ف ة وتكم ديات العام وعين: التح ى ن إل
ي  ل ف اع وتتمث ة بالقط ديات الخاص دمات الصحية)؛ والتح دارس، والخ رق، والم بكات الط ة، وش اه العذب والمي

ى صعوبة النفاذ إلى أسواق الضفة الغربية واألسواق الخا رجية، وزيادة قدرات التصدير.  وتطرق المشاركون إل
ات  ي: ضمان تصدير المنتج زة وھ ي غ ة ف ة والصناعة الغذائي اع الزراع ه قط ي تواج ية الت ديات األساس التح
الزراعية؛ وتقطع استيراد الشتول واألسمدة والمبيدات وغيرھا من المواد؛ وعدم انتظام تدفق السلع واألشخاص 

اج، بين الضفة الغرب ادة نسبة اإلنت ى زي ة وقطاع غزة.  وظھرت تحديات أخرى تواجه المنتجين كالحاجة إل ي
  وتحديد المعايير وضمان الجودة (عبر القدرات البشرية والفنية)، باإلضافة إلى الحاجة إلى النفاذ إلى األسواق.

  
سألة انفتاح قطاع غزة ورأى المشاركون ضرورة في أن يتضمن جدول أعمال التنمية لقطاع الزراعة م  -39

درة التنافسية  ادة الق ى زي على األسواق المحلية والدولية وتنمية نظام دعم المؤسسات والبنى التحتية للمساعدة عل
  لقطاع الزراعة في غزة، باالرتكاز على إنتاج يعتمد على المعرفة.

ة في قطاع غزة مت اإلسكوا للمناقشة مشروع اقتراح حول تنمية قطاع الزراعة والصنوقد  -40 اعة الغذائي
تفيدون من المشر ة.  والمس م مزارعو بشأن تقوية قدرات الفلسطينيين من خالل الشراكات العربية والدولي وع ھ

ي ُتعنى راً في قطاع غزالمنطقة األكثر تضر ك الت ة وتل ات الفلسطينية الزراعي ة، والجمعي ة، والصناعات الغذائي
ات الس ة، ومؤسس ال الزراعي يم باألعم ى تقي درة عل ادة الق ة زي ازات المتوقع من اإلنج طينية.  وتتض لطة الفلس

اد  ة في قطاع غزة باالعتم درة التنافسية لقطاع الزراعة والصناعة الغذائي التحديات األساسية التي تضعف الق
دة الط ى مائ ل إل دأ "من الحق ذاء عمالً بمب أمين سالمة الغ ز على األسس القانونية والفنية الالزمة لت ام"، وتعزي ع

ع النظراء  ة المتخصصة م رات التقني ادل الخب تفيدين من المشروع من خالل تب ة للمس ة المتقدم ارات الفني المھ
ى  اذ المنتجات الفلسطينية إل ة، وتحسين نف العرب والدوليين، ودعم استدامة اإلنتاج الزراعي والصناعات الغذائي

  األسواق العربية والدولية.
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رح واقترح المشار  -41 التوافق مع إطار مؤسسي يقت كون وضع مؤشرات لالنجاز ومجموعة من األنشطة ب
ة  ي النھاي ه.  وف تفيدين من ار المس ايير الختي ع المع روع، ووض طة المش ى أنش رف عل ه تش ة توجي اء لجن   إنش

  اتُِّفق على أن تكون مدة المشروع ثالث سنوات.
  

ة، ألن عدداً التنسيق بين المشاريع في قطاع غزة إلى زت المناقشات على مسائل عدة، منھا الحاجثم رك  -42
دة وأك ة. لتدخالت قطاعية في قطاع غز طات المانحة في مشاريع مختلفة تخطمن الجھ م المتح ة األم دت منظم

  للتنمية الصناعية رغبتھا في تقديم المساعدة على ھذا الصعيد.
  

در المشاركون أن البنية المؤسسية تتطلب اھتوذك  -43 ي للقطاع الخاص في خماماً مباشراً، يشمل الت ل الفعل
طينية  فات الفلس اييس والمواص وير المق ألة تط ت مس ا نوقش ة.  كم ناعات الغذائي ة والص اع الزراع إدارة قط

  واحتماالت تنسيق الجھود مع النظراء العرب.
  

ة والدول  -44 واق العربي ى األس ة إل وات التصدير المحتمل ة حول قن ة أن ودارت مناقش رت أھمي ا أثي ة.  كم ي
د ة ال ب ة عوامل مھم ة والصناعية الغذائي ار ضمن استراتيجية  تستوفي المنتجات الزراعي ذھا في االعتب من أخ

ذوق  ب ال ة وتناس افة مرتفع ة مض ات ذات قيم ون المنتج ل أن تك ذه العوام ن ھ زة، وم اع غ ي قط دير ف التص
والزراعة استعدادھا لتقديم المساعدة على ھذا الصعيد في حال  دت منظمة األمم المتحدة لألغذيةاألوروبي.  وأك

  ة. وص من السلطات الفلسطينية المختصت طلباً رسمياً بھذا الخصتلق
  

درة التنافسية لقطاعوبقيت مسألة التسويق من أھم العقبات التي توا  -45 ي الزراعة والصناعة جه تحسين الق
رح أن د اقت زة.  وق اع غ ي قط ة ف ذين  الغذائي ة ھ كوا لتنمي ه اإلس ذي قدمت روع ال ي المش ة ف ذه الناحي تراعى ھ

  القطاعين.
  

راح   -46 د صياغة اقت واتفق المشاركون على أخذ التعليقات التي أدلي بھا خالل حلقة الحوار في االعتبار عن
  ة.عة والصناعة الزراعية في قطاع غزأكثر تفصيالً لدعم قطاعي الزرا

  
 ً   اعتنظيم االجتم  -ثالثا

  
  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
م   -47 ت األم ي بي ة ف ناعات الزراعي اع الص ية قط تدامة وتنافس ة المس ول التنمي ي ح اع اإلقليم د االجتم ُعق

  . 2005كانون األول/ديسمبر  2و 1المتحدة، بيروت، يومي 
  االفتتاح  -باء

  
ة المستدامة واإلن  -48 ا افتتحت االجتماع رئيسة شعبة التنمي ة في اإلسكوا.  فألقت في كلمتھ ة تاجي االفتتاحي

د اركون. وش ھا المش ي سيناقش ية الت يع األساس ي والمواض اع اإلقليم داف االجتم ى أھ وء عل ى الض   دت عل
الل  ن خ ك م ة، وذل ي المنطق ة ف ناعات الزراعي اع الص ا قط اني منھ ي يع ديات الت ة التح ى مواجھ ة إل   الحاج

بكات متنو ات وش اء تجمع ة إنش ة المنتج ة الزراعي ال التجاري ية لألعم درة التنافس ز الق ل تعزي ن أج ة م   ع
ين  ى المنتج ة عل د جم أتي بفوائ اون أن ت ى التع ة عل دابير القائم ذه الت أن ھ ن ش ة.  وم ة والدولي واق المحلي لألس

  وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
  

ة في الماضي والحاضر.   وتضمنت الورقة الرئيسة تحليالً شامالً عن وضع قطاع  -49 الصناعات الزراعي
ده.   ا بع د حتى الحاضر وم ة التي تمت ة المختلف كما ألقت الضوء على فوائده االقتصادية، وفّصلت مراحل التنمي
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درة  ى مسائل الق زة عل ة، مرّك دان العربي وتناولت الورقة أيضاً متطلبات التنمية المستدامة إلنتاج األغذية في البل
ية و ي التنافس ية الت ق األساس ى العوائ ذلك إل ت ك بكات.  وتطرق ات والش اء التجمع ركات وإنش ين الش اون ب التع

دھا  ة تلخيص األنشطة التي يعتم ام، وبغي ي الخت دولي.  وف وطني واإلقليمي وال يواجھھا القطاع على الصعيد ال
ة ركات، أوردت الورق ين الش اون ب جيع التع ة لتش ي للصناعات الغذائي اد العرب ن  االتح يما ع ة، وال س دة أمثل ع

وت  القطاعات الفرعية كمنتجات الحليب، والزيت والزيتون، والتمور، والدواجن والصناعات ذات الصلة، والزي
  النباتية.

  
د   -50 ك عرض آخر تضمن التعريف بتجمعات وشبكات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفوائ ى ذل تل

أنھا التي تقدمھا لتلك المؤسسات من أجل زيادة  اون التي من ش ات التع قدرتھا التنافسية.  كما تضمن شرحاً آللي
داداً برات والنفاذ إلى المعلومات وتخطأن تسّھل تبادل الخ ذلك تع ام التجارة.  وتضمن ك ي العوائق والحواجز أم

  عات.ى الحاجة إلى أدوات لتطوير التجملمجاالت التعاون بين الشركات، وتشديداً عل
  

د  -51 د ش ة دوق ة الصناعات الغذائي ى أھمي ة عل طة الصناعات الزراعي ول أنش ي دارت ح ات الت ت المناقش
ديره،  ي تص روع ف ل الش تج قب ة المن ين نوعي ى تحس ة إل ذلك الحاج ا، وك ى دعمھ ة إل طية والحاج   المتوس

وء ع ي الض ة ألق ي النھاي لع.  وف اج الس ل إنت ويق قب ود التس ى جھ ز عل ى التركي ة إل ى الحاج افة إل ى باإلض   ل
  افتقار في قطاع الصناعات الزراعية العربية إلى أنشطة التطوير والبحث. 

  
ة، أك  -52 ة بالسالمة والنوعي ائل المتعلق د وفي المس ة لتوحي ة الدولي ار المنظم ة معي ى أھمي د المشاركون عل

ة ، وشھادات تقييم المخاطر والنقاط الحرجة، والمواصفات الغذائية التي وضعتھا م9000المقاييس  ة األغذي نظم
ة الجودة.  وأك ة مراقب ا من أنظم ة، وغيرھ دوا والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ضمن المدونة الدولية لألغذي

دأيضاً على الحاجة إلى نظم اعتماد وخدمات فحص الجودة ل ة، وش ى أن دعم قطاع الصناعات الزراعي دوا عل
  لزراعية في المنطقة العربية.ي جودة بعض المنتجات االفقر ھو السبب األساسي لتدن

  
  الحضور  - جيم

  
ة ومن أوساط  50حضر االجتماع اإلقليمي   -53 مشاركاً من تسعة أعضاء في اإلسكوا، ومن منظمات دولي

ة.   رة في قطاع الصناعات الزراعي دى معظم المشاركين خب راد، ول راء أف أكاديمية، ومؤسسات ومنظمات وخب
  ذا التقرير.  وترد قائمة المشاركين في مرفق ھ
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  المرفق
  

  (*)المشاركين قائمة
  

  الدول األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

                                                      
  ني.صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المع  (*)
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  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد محمد غالب أبو سنينه
  عضو مجلس إدارة
  غرفة تجارة الزرقاء

  11131عّمان 
  962-6-3/4874192ھاتف: 

  962-77-7463333خليوي: 
  962-6-4897127فاكس: 

 zcc@zarqachamber.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد فالح جبر
  أمين عام

  االتحاد العربي للصناعات الغذائية
  عّمان

  962-6-4624290ھاتف: 
  962-2-4625701فاكس: 

 dulayl@nets.com.jo-adبريد إلكتروني: 
 

  دة إيفا سّمورالسي
  مدير توكيد الجودة

  زةشركة األغذية المتمي
  عّمان

  962-6-4403001ھاتف: 
  962-796-310924خليوي: 
  962-6-4403004فاكس: 

 esammour@complex.nuqul.com.joبريد إلكتروني: 
 

  السيد خلدون زوايده
  مدير عام

  زةاألغذية المتميشركة 
  154صندوق بريد: 

  عّمان
  962-6-4643001ھاتف: 
  962-6-4643719فاكس: 

 Kzawaideh@complex.nuqul.com.joبريد إلكتروني: 
ir_manager@aci.org.jo                                            
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  السيد فنسنت ھيغارتي

  عميد
  كلية األغذية والزراعة

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة
  أبو ظبي
  971-3-7635647ھاتف: 
  971-3-7632384فاكس: 

 cent.Hegarty@uaeu.ac.aeVin بريد إلكتروني:
  

 المملكة العربية السعودية
  

  السيد عبد الرحمن الحبيب
  رئيس قسم التربة والري

  المركز الوطني للبحوث والزراعة
  الرياض
  966-1-4576780ھاتف: 

  966-50-4148605خليوي: 
  966-1-4584979فاكس: 

 ebib@yahoo.comalhبريد إلكتروني: 
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيدة ناديا عوكر
  رئيس قسم التعاون مع االتحاد األوروبي

  وزارة الصناعة
  دمشق 
  963-11-3395227ھاتف: 

  963-94-727271خليوي: 
  963-11-2319620فاكس: 

 ail.comokarnadia@hotmبريد إلكتروني: 
  
  
  
 

  (تابع) الجمھورية العربية السورية
  

  السيد عمار سعيد
  مدير تنفيذي

  غرفة صناعة حلب
  حلب 

  963-21-362 -0600ھاتف: 
  963-94-326157خليوي: 
  963-21-362 -0040فاكس: 

 net.org-alnael@scsبريد إلكتروني: 
  

  سلطنة ُعمان
  
  يد خميس الصباحيالس

  مدير اإلئتمان
  بنك التنمية العماني

  968-24813970ھاتف: 
  968-99356916خليوي: 
  968-24813100فاكس: 

 k_alsabahi@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 @omantel.net.com66Wave 
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  فلسطين
  

  محمدالسيد جميل 
  مدير مشروع

  (PARC)لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية 
  رام هللا
  0599-813879: خليوي
 970-2-2963850/3971354فاكس: 

 arc.org-jamil@palبريد إلكتروني: 
 

  السيد سمير علي
  مدير عام

  س)معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ما
  رام هللا
  970-2-2987052ھاتف: 

  970-599-201860خليوي: 
  970-2-2987055فاكس: 

 sabdulla@mas.org.psبريد إلكتروني: 
 

  السيد عدنان أبو عوض
  رئيس مجلس إدارة

  (PFIA)اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية 
  رام هللا
  970-2-2402774ھاتف: 
  970-2-2407323فاكس: 

 adnan@palnet.comبريد إلكتروني: 
  السيد فؤاد أقرع

  مدير فني
  (PFIA)اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية 

  رام هللا ،البيرة
  970-20-2402774ھاتف: 
  970-2-2407323فاكس: 

 pfia@palnet.comبريد إلكتروني: 
fuadakra@gmail.com                 

 
  السيد علي بدارنه

  استشاري في اليونيدو
  )PFIAاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية (

  القدس
  970-2-5852439ھاتف: 

  0599-674675خليوي: 
  970-2-2407325فاكس: 

 alin@palnet.comبريد إلكتروني: 
  

  السيد صالح فّروخ
  مساعد مدير عام السياسات والتخطيط

  وزارة الزراعة
  غزة

  970-8-2866590ھاتف: 

  970-8-2863926فاكس: 
 hotmail.comsalah@بريد إلكتروني: 

 
  السيد عبد الحفيظ نوفل

  األمين العام للوزارةمساعد ممثل 
  وزارة االقتصاد الوطني

  رام هللا
  972-599-522523فاكس: 

 hafizn@met.gov.psبريد إلكتروني: 
 

  السيد مازن أبو شريعه
  المسؤول التنفيذي

  مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
  رام هللا
  972-599-278125ھاتف: 

  972-2-2965191كس: فا
 mabusharia@psi.go.psبريد إلكتروني: 

 
  السيد محمد غضّيه

  مدير عام
  وزارة التخطيط

  رام هللا
  970-2-2973019ھاتف: 
 0599-249985: خليوي
 970-2-2973019فاكس: 

  mghadia@yahoo.comبريد إلكتروني: 
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد نھاد بدران
  مدير العمليات

 SGSالشركة العامة للمراقبة 
  بيروت
  961-1-1/580030ھاتف: 

  961-3-576622خليوي: 
  961-1-580010فاكس: 

 Nouhad.Bedran@sgs.comبريد إلكتروني: 
  

  والسيد علي بر
  مدير

  مشروع برنامج الجودة 
  وزارة االقتصاد والتجارة

  بيروت
  961-1-743930ھاتف: 

  961-3-322060خليوي: 
  961-1-743730فاكس: 

 aberro@economy.gov.lbبريد إلكتروني: 
 

  والسيد زھير بر
  رئيس

  جمعية المستھلِك
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  إسترال، الطابق التاسع، شارع الحمراءبناية 
  بيروت
  961-3-777141: خليوي
  961-1-750650/554455فاكس: 

 berroz@inco.com.lbبريد إلكتروني: 
info@consumerslebanom.org         

 
  سين ديبالسيد ح
  رمحاض

  كلية الزراعة
  الجامعة اللبنانية

  بيروت 
 961-3-733966خليوي: 
  961-1-785427فاكس: 

 hdib@ul.edu.lbبريد إلكتروني: 
 

  السيدة جومانا الُحز
  استشاري ومھندس تدريب

  (LIBNOR)مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية 
  و، الطابق التاسع، سن الفيلسنتر جدك
  بيروت
  961-1-485927ھاتف: 

  961-3-542329خليوي: 
  961-1-485929فاكس: 

 j_elhoz@hotmail.comبريد إلكتروني: 
  السيد عاطف إدريس 

  مدير عام
  مستشارو المينا للسالمة الغذائية

  الحمراء
  961-1-6218/343141ھاتف: 
  961-30-329966: خليوي
  961-1-739986فاكس: 

 mefosa@mefosa.comبريد إلكتروني: 
 

  السيدة ألين قادري
  مھندسة زراعية

  زحلة
  961-8-805004ھاتف: 
  961-3-893907: خليوي
  961-8-805004فاكس: 

 alinekadri@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

  السيدة كارين قادري
  استشاري فني

  جمعية المواصفات الدولية
  بيروت
  961-1-696626ھاتف: 
  961-3-550176: خليوي

  961-1-696626فاكس: 
 Carine_Kadri@hotmail.comبريد إلكتروني: 

  
  لسيدة بييريت خرماا

  منسقة الجودة
 SGS الشركة العامة للمراقبة

  بيروت
  961-1-1/580030ھاتف: 
  961-3-966143: خليوي
  961-1-580010فاكس: 

 Kharma@sgs.com-pierretteبريد إلكتروني: 
  

  السيدة ديان قَليمه
  اإلحيائيةق الوطني للسالمة المنس

  وزارة البيئة
  ، بناية العزارية11-2727صندوق بريد: 

  بيروت
  410مقسم  961-1-976555ھاتف: 

  961-3-239767خليوي: 
  961-1-976530فاكس: 

 dklaimi@moe.gov.lbبريد إلكتروني: 
  
 

  (تابع) الجمھورية اللبنانية
  

  السيد برھان قريطم
  استشاري تنمية

  بيروت
  961-3-870088ھاتف: 

 bourhankreitem@yahoo.co.ukبريد إلكتروني: 
 

  السيد توفيق رزق
  عميد 

  كلية العلوم
  جامعة القديس يوسف

  بيروت
  961-4-3/2/532661ھاتف: 
  961-4-532657فاكس: 

 doyen@fs.usj.edu.lbبريد إلكتروني: 
 

  السيدة سمر سلوم
  رةمحاض

  جامعة القديس يوسف
  شتورة، البقاع

  961-8-541037ھاتف: 
  961-3-709859: خليوي
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  السيد أنطوان سمعان
  مدير عام

  (LIBNOR)مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية 
  الفيلسنتر جدكو، الطابق التاسع، سن 

  بيروت 
  961-1-485927ھاتف: 
  961-1-485929فاكس: 

 asemaan@libnor.orgبريد إلكتروني: 
 

  السيد رجا طنوس
  أستاذ

  كلية العلوم الغذائية والتغذية
  الجامعة األميركية في بيروت

  بيروت
  961-1-350000/343002ھاتف: 

  961-3-326121خليوي: 
  961-1-744460فاكس: 

 tannous@aub.edu.lbبريد إلكتروني: 
  
  
  
  

  جمھورية مصر العربية

  السيد عادل السماحي
  رئيس مجلس إدارة

  الشركة القابضة للصناعات الغذائية
  القاھرة
  -ھاتف: 
  2012-3146644: خليوي
  202-4502620فاكس: 

 food_industries2@yahoo.comريد إلكتروني: ب
  

  السيدة سامية العزازي
  رئيس األمانة الفنية

  المجلس الوطني لالعتماد
  القاھرة
  2012-280-3155ھاتف: 
  202-5275226فاكس: 

 smazazy@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

  السيد يحيى السمرجي
  أستاذ وإستشاري
  جامعة عين شمس

  القاھرة
  202-2710761ھاتف: 
  201-01445657: خليوي

  202-2713950فاكس: 
 elsamragy@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
  السيد أحمد صالح محمد

  مدير عام
  بحوث ومراقبة الجودةقطاع ال

  الشركة القابضة للصناعات الغذائية
  القاھرة
  202-2595738ھاتف: 
  2012-3730228: خليوي
  202-2595728فاكس: 

 yahoo.comfood_industries@بريد إلكتروني: 
 

  ارالسيد محمد نو
  مدير

  ية الريفية مركز بحوث ودراسات التنم
  كلية الزراعة
  جامعة القاھرة

  القاھرة
  202-5681610ھاتف: 
  2010-1401295: خليوي
  202-5717355فاكس: 

 crds4@yahoo.comبريد إلكتروني: 
mnawar@excite.com                    

  يةرية اليمنجمھوال
  

  السيد سالم المعمري
  مدير عام

  التجارة الداخلية
  وزارة الصناعة والتجارة

  صنعاء، 5175صندوق بريد: 
  صنعاء
  01-674075ھاتف: 

  733706150خليوي: 
  01-272422فاكس: 
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  منظمات األمم المتحدة  -باء
  

  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
  

  السيدة فاطمة ھاشم
  المسؤولة اإلقليمية للغذاء وللتغذية
  المكتب اإلقليمي للشرق األدنى

  القاھرة 
  202-3316800ھاتف: 
  202-7497193فاكس: 

 fatima.hashem@fao.orgبريد إلكتروني: 
  

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  

  السيد باسل الخطيب
  برنامج الوطني لسالمة الغذاءمدير ال

  رياض الصلح  –بيت األمم المتحدة 
  بيروت 
  961-1-978610ھاتف: 
  961-1-981415فاكس: 

  balkhatib@unido.org.lbبريد إلكتروني: 
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -جيم
  

  ازيالسيدة أنھار حج
  رئيس شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  961-1-978502ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

 hegazi@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد حسن شريف
  مستشار إقليمي

  961-1-978826 ھاتف:
  961-1-981510فاكس: 

 charif@un.orgبريد إلكتروني: 
  
  لسيد أنطوان منصورا

  رئيس فريق
  تنمية القطاع الخاص والمؤسسات
  شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  961-1-978516ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

 mansoura@un.orgبريد إلكتروني: 
 

  السيدة كارول شوشاني شرفان
  ل للشؤون االقتصاديةمسؤول أو

  فريق تنمية القطاع الخاص والمؤسسات
  شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  961-1-978518ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

 chouchanicherfane@un.orgبريد إلكتروني: 
 

  السيد ھراتش كويومجيان
  اريخبير استش

  961-4-925376ھاتف: 
  961-3-650529خليوي: 
 961-1-981510فاكس: 

 hkouyoumjian@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

  السيد رامي علّيق
  خبير استشاري

  بيروت
  961-3-546723خليوي: 
  961-1-744460فاكس: 

  aub.edu.lbro@بريد إلكتروني: 
  السيد حسن منيمنة

  مساعد باحث
  فريق تنمية القطاع الخاص والمؤسسات

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  اإلسكوا، األمم المتحدة

  961-1-978512ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

 imneh@un.orgmeneبريد إلكتروني: 
  

  اآلنسة ربى عرجا
  مساعد 

  فريق تنمية القطاع الخاص والمؤسسات
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  اإلسكوا، األمم المتحدة
  961-1-978560ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 

 arja@un.orgبريد إلكتروني: 
 

  السيدة روال محيو
  الفريقمساعد 

  فريق تنمية القطاع الخاص والمؤسسات
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  اإلسكوا، األمم المتحدة
  961-1-978514ھاتف: 
  961-1-981510فاكس: 
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  mehyo@un.orgبريد إلكتروني: 
  
  
  
  

  
  
  
  

 
  
  


